
U z n e s e n i a
 zo zasadnutia Rady AOZPO SR dňa 25. 4. 2006 v Bratislave.

            Zasadnutia Rady AOZPO SR sa zúčastnilo 13 zástupcov z organizácií,
združených v AOZPO SR. Rokovanie bolo uznášania schopné. (Viď prezenčná listina).

Po odsúhlasení programu boli zvolené:
• Volebná komisia: Maršíková, Mišunová, Šustrová

Predsedníčkou volebnej komisie sa stala pani Anna Maršíková

• Návrhová komisia: Franko, Madajová, Buzmová
Predsedom návrhovej komisie bol zvolený Viliam Franko.

Prezidentka Asociácie  Mária Orgonášová predložila Správu o činnosti za roky
2004 a 2005. Správa o činnosti bola každému účastníkovi predložená aj písomne. V
správe bola zahrnutá aj informácia o aktuálnych medzinárodných projektoch a o ich
plnení. Členom Rady bola predložená tiež správa o hospodárení. Rozpočet bol členom
predsedníctva poskytnutý aj písomne.

Správu revíznej komisie predniesla jej členka Edita Behúlová. Správa revíznej
komisie za roky 2004 a 2005 bola členom predsedníctva odovzdaná aj písomne.

Účastníkom zasadnutia bola na schválenie predložená kandidátka do nového
predsedníctva AOZPO SR. Súčasná prezidentka z vážnych osobných a rodinných
dôvodov už nekandiduje do budúceho predsedníctva, ale je ochotná pomôcť novému
prezidentovi a predsedníctvu. Podľa súčasných stanov do predsedníctva AOZPO SR
bude potrebné zvoliť 8 členov plus prezident. V revíznej komisii budú pracovať 3
členovia.

Predsedníčka volebnej komisie pani Edita Behúlová dala hlasovať o forme voľby
členov predsedníctva podľa navrhnutej, upravenej kandidátky. Členovia predsedníctva
odsúhlasili tajnú voľbu zakrúžkovaním v rámci celej kandidátky:

Čačko Ján - SLOVILCO, Topoľčany
Franko Viliam - Organizácia ŤTP a vozíčkárov v SR, Nitra
Hurbaničová Terézia - Spoločnosť psoriatikov a atopikov, Bratislava
Koťo Ján - Nezábudka, Banská Štiavnica
Kozák Marián ml. - Spoločenstvo detských klubov ZP detí a mládeže, Košice
Lukovičová Alžbeta - Asociácia Marfanovho syndrómu, Bratislava
Madajová Eva - Zväz diabetikov Slovenska
Míšová Iveta - ZPMP, Bratislava
Nawka Pétr - INTEGRA, Michalovce
Orlovská Mária - Liga proti reumatizmu na Slovensku, Piešťany
Šustrová Mária - Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Bratislava
Vrátil Jozef - Združenie občanov AURA, Bratislava

Predsedníčkou volebnej komisie bola predložená aj samostatná  kandidátka na

prezidenta AOZPO SR. Kandidáti navrhnutí na funkciu prezidenta:
 Jozef Vrátil – Združenie občanov AURA Bratislava,
 Alžbeta Lukovičová – Asociácia Marfanovho syndrómu Bratislava,
 Eva Madajová - Zväz diabetikov Slovenska
 Ján Koťo – Nezábudka Banská Štiavnica, ktorý sa však kandidatúry  vzdal.



Členovia Rady AOZPO SR odsúhlasili tajnú formu voľby nového prezidenta  AOZPO
SR.

Výsledky volieb: Jozef Vrátil získal najväčší počet hlasov  v  počte 6 a stal sa
prezidentom AOZPO SR. Funkciu štatutára prevezme dňom 1. septembra 2006.

Uznesenia Rady AOZPO SR:

a) Rada Asociácie odsúhlasila Správu o činnosti, Správu o hospodárení  a
Revíznu správu za roky  2004 a 2005 a prijala abdikáciu prezidentky
(k septembru 2006).

b) Rada Asociácie zvolila nové Predsedníctvo v zložení:
Čačko Ján - SLOVILCO, Topoľčany
Franko Viliam - Organizácia ŤTP a vozíčkárov v SR, Nitra
Hurbaničová Terézia - Spoločnosť psoriatikov a atopikov, Bratislava
Koťo Ján - Nezábudka, Banská Štiavnica
Lukovičová Alžbeta - Asociácia Marfanovho syndrómu, Bratislava
Madajová Eva - Zväz diabetikov Slovenska
Míšová Iveta - ZPMP, Bratislava
Lezo Róbert - Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Bratislava

c)  Za nového prezidenta Asociácie bol zvolený Jozef Vrátil, funkciu štatutára
začne vykonávať v septembri 2006.

c) Do revíznej komisie boli zvolení: Edita Behúlová a Eva Benžová (v
neprítomnosti). Tretí člen bude zvolený na Valnom zhromaždení.

d) Rada Asociácie rozhodla o nutnosti pripraviť nové Stavy Asociácie
e) Za účelom prípravy nových Stanov bola vytvorená legislatívna komisia v

zložení: Jozef Vrátil, Alžbeta Lukovičová a JUDr. Javorský,
f) Legislatívna komisia do 30. 6. 2006 upraví, respektíve doplní súčasné

Stanovy AOZPO SR a  v budúcnosti bude pripomienkovať legislatívu, ktorá
sa priamo dotýka zdravotne postihnutých občanov.

g) Rada Asociácie odporúča do nových Stanov zakotviť voľbu čestného
prezidenta asociácie.

h) Po vytvorení návrhu Stanov sekretariát Asociácie pošle tento návrh členom
Rady na pripomienkovanie a zverejní ho na webovej stránke Asociácie.

i) V septembri 2006 sa uskutoční Valné zhromaždenie AOZPO SR, na ktorom
by mali byť nové Stanovy odsúhlasené.

Predseda návrhovej komisie Viliam Franko na záver predniesol návrh uznesenia
zo zasadnutia predsedníctva, ktoré bolo všetkými hlasmi schválené.

Zapísal: predseda návrhovej komisie Viliam Franko


